
 

 

 

 הורים יקרים!

יעת הנוספת בכיתות ומצאנו כי נפלה טעות בחישוב המשרות ילאור פניה של מספר הורים בדקנו שוב את חישוב עלות הס
                                                                                                             של שנים קודמות(. ג)החישוב בוצע ע"פ נוה

 וחצי התקן שאנו כארגון נותנים כתוספת חולק באופן שווה בין הכיתות. חלוקת התקן חושבה מחדש

 להלן הסבר חישוב שעות התקינה המחויבות ע"י משרד הכלכלה:

 שעות טיפול המתחלקות כך:    28תינוקות אשר זכאים לתקן של  20ישנם  ינוקות צעירים )שחר(בכיתת ת  
 שעות 9מטפלת של 
 שעות 8.5מטפלת של 
 שעות 8.5מטפלת של 

 שעות 2של  מטפלת
 

 )שעות טיפול המתחלקות כך: 30.8תינוקות אשר זכאים לתקן של  22ישנם  בכיתת תינוקות בוגרים )אופק  
 שעות 9מטפלת של  

 שעות 8.5מטפלת של 
 שעות 8.25מטפלת של 
 שעות 5מטפלת של 

 

 )שעות טיפול המתחלקות כך: 27.6פעוטות אשר זכאים לתקן של  29ישנם  בכיתת פעוטות )קשת 
 שעות 9מטפלת של 
 שעות 8.5מטפלת של 
 שעות 8.5מטפלת של 

 שעות  1.5של  מטפלת
 

 )המתחלקות כך:טיפול שעות  26.6ם לתקן של בוגרים אשר זכאי 34ישנם  בכיתת בוגרים )זיו 
 שעות 9ת של פלמט

 שעות 8.5מטפלת של 
 שעות 8מטפלת של 

 שעות 1של  מטפלת
 

 בות ע"פ משרד הכלכלה ואנו עומדים בהם.לו הן שעות הבסיס במעון המחוית אשעו
 במייל זה אנו מביאים הצעה לתוספת תקינה לכל כיתות המעון.

 
 הצעה א'

 
ל שעות היום כנשות צוות לאורך  4שעות לכל המעון( כך שבכל כיתה תעבודנה  24ה"כ סלכל כיתה )שעות  6הוספת תקינה של 

 שעות ביום( 3-)בכיתת אופק תהיה תוספת של מטפלת חמישית ל
 .לחודש ₪ 170חיר תוספת התקינה הזאת תעמוד על ממסך שעות אלו מורד החצי תקן אשר הינו בסבסודנו ולכן 

 
 הצעה ב' 

 
 13:00עד לשעה  נשות צוות 4שעות לכל המעון( כך שבכל כיתה תעבודנה  12שעות לכל כיתה )סה"כ  3הוספת תקינה של 

 נשות צוות. 3עה זו עד לסוף היום שומ
 נשות צוות לאורך על היום( 4)בכיתת אופק תעבודנה 

     לחודש. ₪ 85תקן אשר הינו בסבסודנו ולכן מחיר תוספת התקינה הזאת תעמוד על מסך שעות אלו מורד חצי 
  תוספת התקינה תהיה בהסכמה מלאה של כל ההורים

 

 בברכה,              

 הנהלת מרכז חינוכי הזית


